
 

Nieuwsbrief maart 2015 

 Dansshow zaterdag 21 maart! 
Op zaterdag 21 maart organiseren we onze 

jaarlijkse dansshow. Deze show staat 

volledig in het teken van de kinderen en 

hun familie. Vandaar dat we kiezen voor 

het opgesplitst concept: iedereen kan beter 

zien en de kinderen komen vaker aan de 

beurt om te dansen. Feest voor iedereen! 

De kaartenverkoop start begin maart. De 

kaarten zijn genummerd en kosten 5€.  

De kleding voor de show wordt 

meegedeeld via mail, wanneer je nog geen 

nieuwsbrief ontvangt, gelieve dan zelf een 

mail te sturen naar info@dansliga-

arendonk.be met de vraag om in de 

mailinglijst opgenomen te worden. 

Gelieve aan je eigen dansjuf/meester door 

te geven of je al dan niet kan meedoen 

met de show, dit is belangrijk naar de 

opstelling van de dansgroepen. 

Er zal dit jaar geen podium voorzien zijn 

voor de dansers omwille van de te grote 

groepen en om de veiligheid van de 

dansers te garanderen. 

van 10u tot 12u Engeltjes – Bengeltjes – 

Klassiek Ballet 1 – wedstrijdgroep 

van 14u tot 17u Klassiek ballet 2 – 

streetdance kids – moderne dans kids – 

funkykids 1-2-3, moderne dans tieners – 

wedstrijdgroep +duo’s en solo’s – So You 

Think..dance  

van 19u30-…. Buikdans – disco Adults – 

moderne dans adults – streetdance jeugd – 

linedance 1 en 2 – wedstrijdgroep – 

schlagerdans – videoclipdance – Toms’s 

Fundance  

Dit is een link naar onze facebookpagina 
 

Optreden Five Guys Named Joe 
Five Guys Named Joe is een band dat je laat swingen 

met Jump ’n Jive, Swing, Swing-blues, Jump-blues, 

Boogie-Woogie; geef het maar een naam !!  

Zaterdag 28 maart, 20u swingen we de pannen van 

het dak in danszaal Baila. 

Absoluut geïnspireerd door de US Rythm and Blues 

Charts van de Forties en Fifties weten deze Five Guys als 

geen ander de ritme-pezen en spieren gevoelig te raken. 

Deze band swingt, en niet zo’n beetje ook !!! 

Five Guys named Joe hebben één belangrijk doel. 

 

 



De gouden jaren van de dansmuziek in stijl te doen 

herleven en het publiek een onvergetelijke ervaring te 

bieden. 

www.fiveguysnamedjoe.com 

info@fiveguysnamedjoe.com 

Dit is een link naar een webpagina... 
 

Modeshow Starlicious  

met verschillende trend- en beauty-standen. 

zaterdag 14 maart in 
danszaal Baila 
Inkomkaartjes enkel in voorverkoop!!! 
5€/stuk en bij aankoop van 5 stuks ontvang je 
een aankoopbon van 5€ van Starlicious.  
Voor kaartjes graag pb naar Jasna Knaeps of 
Sofie Gebruers. 

Optreden tijdens modeshow 'KC' baby en kinderkleding 
Reusel 

Kinderkledingszaak KC geeft op zaterdag 28 maart een 

modeshow en onze kleuters mogen daar een dansje doen. 

Hun show start om 11u, omdat we kleuterdans tot 11u 

geven, zouden we daar om 11u15 aanwezig kunnen zijn. 

Het is de bedoeling dat onze kids om 11u30 een dansje 

doen en om 12u nog een dansje. Volgende week wordt er 

opnieuw contact opgenomen en weten we meer. 

Vanaf het moment dat we meer weten, zal er een briefje 

met de Bengeltjes meegegeven worden.  

Danskampen vanaf dit jaar intern of extern! 



 

Inschrijven kan via bovenstaande folder of via mail met volgende gegevens: 

Naam-Adres-GSM-Geboortedatum-Intern/extern 
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